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Szanowni Paŷstwo,
Jak wspomniaųem w jednym z poprzednich numerów Faktów UMP,
w nawale zmian organizacyjnych
„Nie zapominamy takǏe o naszej
toǏsamoƑci i historii. Rok 2018 to
poczČtek obchodów jubileuszowych 100-lecia Uniwersytetu Poznaŷskiego, którego podwaliny
tworzyų Wydziaų Farmaceutyczny
i Wydziaų Lekarski. Dlatego o przygotowanie tego tekstu rubryki
i przypomnienia blisko 100-letnich
korzeni naszej Almae Matris w kontekƑcie przeųomowych decyzji podejmowanych przez poprzednich
wųodarzy Uczelni, poprosiųem Pana
Rektora Michaųa Musielaka.
A juǏ dziƑ zapraszam Paŷstwa do
udziaųu w Uroczystym Posiedzeniu
Rad Wydziaųów, które odbħdzie siħ
w dniu 2 paǍdziernika, a poprzedzone zostanie wspólnČ UroczystČ
InauguracjČ czterech poznaŷskich
Uczelni wywodzČcych siħ z Uniwersytetu Poznaŷskiego. Niezmiernie
cieszħ siħ, Ǐe pierwszy paǍdziernika bħdzie Ƒwiħtem podkreƑlajČcym
akademickoƑđ naszego miasta.
ZbliǏajČcy siħ jubileusz 100-lecia
powstania Uniwersytetu Poznaŷskiego, a takǏe rocznica utworzenia studiów farmaceutycznych oraz
studiów lekarskich w Poznaniu skųania do reŇeksji nad pytaniem, na ile
zdarzenia majČce miejsce w historii
naszej Uczelni wpųywajČ na jej teraǍniejszoƑđ i przyszųoƑđ. OczywiƑcie

moǏna uznađ, Ǐe pytanie jest trywialne, bowiem tak doƑwiadczenie
osobiste kaǏdego z nas, jak i badania
historyków i socjologów dowodzČ,
Ǐe wydarzenia zachodzČce w przeszųoƑci poprzez swoje konsekwencje
wpųywajČ na wspóųczesnoƑđ, czego
doƑwiadczamy niekiedy boleƑnie.
JeƑli jednak takie zaųoǏenie przyjČđ,
to warto na przykųad zastanowiđ siħ
nad kwesƟČ: na ile cechy osobowoƑci oraz pozycja naukowa i spoųeczna naszych rektorów i dziekanów
w przeszųoƑci decydowaųy o kierunkach rozwoju badaŷ czy edukacji
medycznej?; dalej, które decyzje naszych poprzedników na fotelu rektora byųy na tyle waǏne i istotne, Ǐe ich
konsekwencje dostrzegamy dzisiaj?;
wreszcie, na ile pozytywne relacje
wųadz Uczelni z otoczeniem spoųecznym wpųynħųy, bČdǍ nadal wpųywajČ, na teraǍniejsze funkcjonowanie
UMP? Byđ moǏe sČ to pytania retoryczne, niemniej na kanwie okrČgųego jubileuszu warto spróbowađ na
nie odpowiedzieđ. I tak, zastanawiajČc siħ nad pierwszČ kwesƟČ, niewČtpliwie naleǏy przypomnieđ sylwetkħ
i osobowoƑđ pierwszego dziekana
Wydziaųu Lekarskiego prof. Adama
Wrzoska, który godzČc siħ na tħ funkcjħ w 1920r. zastrzegų Senatowi Uniwersytetu Poznaŷskiego, iǏ pierwszy
skųad profesorów Wydziaųu Lekarskiego bħdzie powoųany wyųČcznie
na jego wniosek, a takǏe w jego gesƟi bħdzie wskazywanie obiektów,
które powinny sųuǏyđ Ƒrodowisku
medycznemu. Przystanie Senatu UP
na te warunki istotnie wpųynħųo - jak
siħ okazaųo - tak na rozwój kadrowy
Wydziaųu Lekarskiego w okresie miħdzywojennym, jak równieǏ pozyskanie dla poznaŷskiej medycyny akademickiej reprezentacyjnych gmachów

- budynku byųej Komisji Kolonizacyjnej, czyli póǍniejszego Collegium Medicum (dzisiaj Collegium Maius) oraz
Zakųadu DobroczynnoƑci Garczyŷskiego, który staų siħ siedzibČ Kliniki
Ortopedycznej. Z kolei po II wojnie
Ƒwiatowej duǏy wpųyw na funkcjonowanie nowopowstaųej w 1950 r.
Akademii Medycznej miaų prof. Tadeusz Kurkiewicz, pierwszy jej rektor,
który potraĮų w okresie opresyjnego
stalinizmu byđ ųČcznikiem miħdzy
przedwojennČ tradycjČ Wydziaųu
Lekarskiego a na nowo tworzČcym
siħ Ƒrodowiskiem Akademii Medycznej. PodobnČ rolħ odegraų prof.
Wiktor Dega, rektor AM w latach
1959-1962, który rozwinČų twórczo
tradycje poznaŷskiej ortopedii tworzČc w mieƑcie nad WartČ czoųowy
europejski oƑrodek kompleksowego
leczenia chorych z upoƑledzonČ czynnoƑciČ narzČdu ruchu.
W czasach nam bliǏszych historycznČ rolħ w dziejach UMP odegrali
tacy rektorzy, jak - prof. Jerzy Wójtowicz, który umiaų w okresie stanu
wojennego uchroniđ naszČ Uczelniħ
przed dramatycznymi restrykcjami
ówczesnej wųadzy oraz prof. Antoni
Pruszewicz, który z kolei przeprowadzių w 1989 r. Akademiħ MedycznČ
z systemu komunistycznego w okres
ustroju demokratycznego, a takǏe
otworzyų Uczelniħ na Ƒwiat, podejmujČc decyzjħ o wprowadzeniu nauczania medycyny w jħzyku angielskim dla obcokrajowców.
Szczególne znaczenie dla rozwoju
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego miaųy decyzje
wųadz Uczelni dotyczČce moǏliwoƑci
poszerzenia jej infrastruktury. Dzisiaj
wiadomo, Ǐe przejħcie w latach 19471950 przez Wydziaų Lekarski Uniwersytetu Poznaŷskiego, a nastħpnie

GBOSEM REKTORA
Akademii Medycznej - Szpitala Diakonisek, przy ul. Przybyszewskiego
49 zdecydowanie poszerzyųo moǏliwoƑci dydaktyczno-naukowe i kliniczne Wydziaųu Lekarskiego (dziekani: prof. T. Kurkiewicz i prof. Karol
Jonscher). Na pewno jeszcze wiħksze
znaczenie miaųo uzyskanie w 1972
r. przez wųadze AM pod kierownictwem rektora prof. Romana Górala
terenów w kwartale ulic: Przybyszewskiego, Bukowskiej, Marceliŷskiej i Polnej, które staųy siħ miejscem
tworzenia przyszųego kampusu Uniwersytetu Medycznego, zapoczČtkowanego wmurowaniem 16 paǍdziernika 1973 r. aktu erekcyjnego
pod dom studencki „Eskulap”. Bez tej
wiekopomnej decyzji wybudowanie
w „zųotym okresie” dotacji unijnych
i paŷstwowych takich wspaniaųych
obiektów, jak Collegium Stomatologicum, Centrum Kongresowo-Dydaktycznego z nowoczesnČ bibliotekČ,

Centrum Biologii Medycznej, domów
akademickich – „Medyk”, „Aspirynka”, „Karolek”, czy oddawanego na
dniach, juǏ wysiųkiem spoųecznoƑci
UMP, Centrum Symulacji Medycznej – prawdopodobnie nie byųoby
moǏliwe. W tym historycznym wiħc
kontekƑcie naleǏy juǏ dzisiaj doceniđ
przejħcie w 2011 r. gmachu i terenu 111 Szpitala Wojskowego przy
ul. Grunwaldzkiej, a takǏe – jeƑli
nie przede wszystkim – uzyskanie
w 2014 r. od Rady Miasta Poznania
przez wųadze UMP pod kierownictwem rektora prof. Jacka Wysockiego 6-hektarowego obszaru przy
ul. Grunwaldzkiej 55, za Szpitalem
Klinicznym im. Heliodora _wiħcickiego. Teren ten planujČ wųadze UMP
przeznaczyđ na budowħ Centralnego
Zintegrowanego Szpitala Klinicznego. JuǏ dzisiaj moǏna postawiđ tezħ,
iǏ realizacja tej Ƒmiaųej koncepcji,
postanowionej w mniej sprzyjajČcej

sytuacji ekonomicznej, okreƑli na nastħpne lata pozycjħ i funkcjonowanie
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, tak w kraju jak
i w Europie.
Historia ųČczy siħ z teraǍniejszoƑciČ.
Nowa Ustawa o Szkolnictwie WyǏszym, tzw. Konstytucja dla Nauki
bħdzie przewidywađ formħ Federacji uczelni dajČcČ szereg korzyƑci.
W przypadku uczelni medycznych
chodzi o to by zachowađ nie tylko
formalne, ale i rzeczywiste korzyƑci
statusu uniwersytetu, a to bħdzie
wymagađ uprawnieŷ w okreƑlonej
liczbie dziedzin i dyscyplin naukowych. Dlatego nie wykluczam dČǏenia do Federacji z Uniwersytetem
Adama Mickiewicza, przy zachowaniu peųnej autonomii Uczelni.
Rektor
Andrzej Tykarski
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Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
najlepsza w Polsce
W RANKINGU SZPITALI I ODDZIABÓW SZPITALNYCH 2018 opracowanym przez czasopismo „MenedǏer Zdrowia” i wydawnictwo Termedia na zlecenie tygodnika „Wprost” w czħƑci otolaryngologicznej
na pierwszym miejscu znalazųa siħ Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej ze Szpitala Klinicznego
im. H. _wiħcickiego w Poznaniu.

Profesor Witold SzyŌer
Profesor Witold SzyŌer, kierownik Kliniki

Ranking powstaų na bazie kilku tysiħcy
ankiet, na podstawie których wybrano
najlepsze oddziaųy szpitalne. Pod lupħ
wziħto to, co dla pacjentów najwaǏniejsze, miħdzy innymi diagnostykħ,
która jest dostħpna w szpitalu, liczbħ
wykonywanych procedur leczniczych
czy wspóųczynnik zakaǏeŷ pooperacyjnych. Ankiety, które wypeųniaųy szpitale, zostaųy opracowane przez zespóų
ekspertów w poszczególnych dziedzinach. Konsultanci stworzyli system
wag i algorytmów, na podstawie których oceniono oddziaųy. Nadsyųane
odpowiedzi byųy weryĮkowane przez
wspóųpracujČcych z wydawnictwem
Termedia i „MenedǏerem Zdrowia”
ekspertów w poszczególnych dziedzinach, a dane przekazane przez szpitale selektywnie porównane z danymi
pochodzČcymi z Narodowego Funduszu Zdrowia.
W czħƑci otolaryngologicznej RANKINGU, w generalnej klasyĮkacji punktowej zwyciħǏyųy:
1. Szpital Kliniczny im. H. _wiħcickiego
Uniwersytetu Medycznego w Pozna-
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niu - Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej - 68 punkty,
2. 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z PoliklinikČ SP ZOZ w Krakowie - Kliniczny
Oddziaų Otolaryngologiczny - 54
3. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Biaųymstoku - Klinika Otolaryngologii - 49.

Maj - waǏny miesiČc dla Klinki
Otolaryngologii
W dniach 10 - 11 maja Klinika Otolaryngologii zorganizowaųa interdyscyplinarnČ konferencjħ szkoleniowČ pt.
Kontrowersje w Otolaryngologii. Wziħųo w niej udziaų 240 lekarzy z caųego
kraju, róǏnych specjalnoƑci - od laryngologów poprzez lekarzy internistów
po rehabilitantów medycznych. Odbyųy
siħ 4 intensywne konferencje okrČgųego stoųu pt. przewlekųy kaszel, zawroty
gųowy, choroby reumatologiczne w laryngologii oraz zagadnienia dietetyczne w leczeniu chorób laryngologicznych. Udziaų w nich wziħųo liczne grono
najlepszych specjalistów poznaŷskich
i krajowych. Obrady te byųy peųne pytaŷ, polemik i komentarzy. KaǏdemu

panelowi towarzyszyųa prezentacja
trudnych i kontrowersyjnych przypadków pokazujČcych rzadkie choroby
w zakresie laryngologii. Wzbudziųy one
ogromne zainteresowanie uczestników
konferencji. ZupeųnČ nowoƑciČ w tego
typu spotkaniu byų pokaz đwiczeŷ rehabilitacyjno - medycznych zorganizowany przez fachowców - rehabilitantów
z Klubu Cityzen. Zjazdowi towarzyszyųa
ekspozycja Įrm medycznych.
Natomiast w dniach 16-19 maja 2018
roku odbyų siħ w Londynie kongres
Europejskiego Towarzystwa Laryngologicznego z udziaųem okoųo 600
lekarzy z caųego Ƒwiata. Prof. Maųgorzata Wierzbicka zostaųa wybrana do
wČskiego skųadu komitetu naukowego
tego towarzystwa i powierzono Pani
Profesor koordynowanie prac nad
wspólnČ duǏČ publikacjČ nt. kancerogenezy. Na tym zjeǍdzie uznano równieǏ, Ǐe Europejskie Sesje Chirurgii
Live organizowane przez Klinikħ stajČ
siħ oĮcjalnČ plaƞormČ edukacyjnČ
Europejskiego Towarzystwa Laryngologicznego.
Poznaŷska Klinika czynnie uczestniczyųa w 13 _wiatowej Sesji Chirurgii
Usznej. Wydarzenie odbyųo siħ w internecie, w dniu 22 maja br., a organizatorem byų Uniwersytet w Utrechcie.
Sesja zgromadziųa przedstawicieli 25
klinik z caųego Ƒwiata, od Sao Paulo, przez Europħ po Melbourne. Nasi
specjaliƑci zaprezentowali dwa zabiegi operacyjne: - operacjħ zaųoǏenia
implantu Ƒlimakowego oraz operacjħ
poprawiajČcČ sųuch w przebiegu otosklerozy.
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Szósta edycja Projektu „Maųy Medyk” za nami
W szóstej juǏ edycji projektu „Maųy Medyk” udziaų wziħųo 395 uczniów z 13 szkóų z Wielkopolski i 8 uczestników indywidualnych.

Poznaŷ reprezentowaųo 8 szkóų, ponadto w projekcie
uczestniczyli takǏe uczniowie ze szkóų w Czempiniu, Kaliszu, Krotoszynie, Wojnowicach i Luboniu.
TegorocznČ edycjħ wspieraų Teatr z GųowČ w Chmurach
i Szkoųa Akrobatyki, dziħki czemu mali medycy mogli
uczestniczyđ w pokazowych lekcjach akrobatyki.
Cztery studentki „Maųego Medyka” z Zespoųu Szkolno Przedszkolnego w Wojnowicach, reprezentowaųy nasz projekt podczas IX Miħdzynarodowej Konferencji dla Dzieci
w Gdaŷsku.
Przedstawiųy dwa wykųady: „Roboty w medycynie” oraz
„Magiczna medycyna w Harrym PoƩerze”.

Uczestnicy projektu podczas burzliwej dyskusji

Ulica im. Rudolfa Weigla
Dziħki inicjatywie Pana prof. dra hab. Zbigniewa S. Pawųowskiego, wųadze Uczelni podjħųy starania o uhonorowanie wybitnego uczonego profesora Rudolfa Weigla nazwaniem ulicy Jego imieniem.
Rada Miasta Poznania nazwaųa imieniem Rudolfa Weigla drogħ wewnħtrznČ odchodzČcČ od ul. Rokietnickiej
w kierunku Collegium Stomatologicum, pomiħdzy budynkami Centrum
Biologii Medycznej i Centrum Kongresowo-Dydaktycznym.
Profesor Rudolf Weigl to polski biolog,
urodzony w 1883 roku. Studia przyrodnicze ukoŷczyų i karierħ naukowČ
rozpoczČų na Uniwersytecie Lwowskim.
ZasųynČų jako wynalazca pierwszej
w Ƒwiecie skutecznej szczepionki przeciw tyfusowi plamistemu, prekursor

Ulica im. Rudolfa Weigla

zastosowania owadów, gųównie wszy
odzieǏowej jako zwierzħcia laboratoryjnego do hodowli zarazka tyfusu.
Po wkroczeniu Niemców do Lwowa
30 czerwca 1941 roku, po zamordowaniu przez nich w nocy z 3 na 4 lipca
grupy 25 polskich profesorów i kilkunastu czųonków ich rodzin na Wzgórzach Wuleckich sytuacja, w jakiej
znalazųo siħ lwowskie Ƒrodowisko naukowe, staųa siħ bardzo trudna. Skųoniųo to Weigla do podjħcia siħ trudnego dzieųa dalszego prowadzenia (jako
kierownik naukowy) Instytutu Badaŷ
nad Tyfusem Plamistym i Wirusami
na potrzeby armii niemieckiej. Widziaų w tym moǏliwoƑđ pomocy dla
licznej rzeszy pozbawionych pracy
profesorów i asystentów. Wymógų na
Niemcach prawo do caųkowitej swobody w doborze personelu, biorČc za
niego peųnČ odpowiedzialnoƑđ. Instytut zaczČų wzrastađ w postħpie geometrycznym. Zatrudnienie w Instytucie wraz z chroniČcČ przed represjami
legitymacjČ znaleǍli profesorowie Stefan Banach, Bronisųaw Knaster i Wųadysųaw Orlicz.
Profesor Weigl nigdy nie wyparų siħ
swojej przybranej ojczyzny. Skutecznie
przeciwstawių siħ proƑbom i ǏČdaniom

Niemców, aby zųoǏyų wniosek o wpisanie na niemieckČ listħ narodowoƑciowČ, a proponujČcemu generaųowi SS
Fritzowi Katzmannowi odpowiedziaų:
„Czųowiek raz na caųe Ǐycie wybiera sobie narodowoƑđ. Ja juǏ wybraųem”
W 1942 zgųoszony do nagrody Nobla,
poparcia jego kandydatury odmówili
Niemcy jako rewanǏ za odmowħ podpisania Volkslisty i objħcia katedry
w Berlinie.
Uratowaų, jak siħ dziƑ ocenia, okoųo 5
tysiħcy osób: przedstawicieli lwowskiego Ƒrodowiska naukowego (takǏe
Ǐydowskich naukowców, m.in. Ludwika Flecka i maųǏeŷstwo Meislów),
mųodzieǏy akademickiej i gimnazjalnej
zagroǏonej wywozem do Niemiec, bojowników ruchu oporu.
Szczepionka nielegalnie traĮaųa do ludnoƑci cywilnej, partyzantów, a takǏe do
warszawskiego geƩa.
Po zakoŷczeniu wojny profesor Rudolf
Weigl zamieszkaų w Krakowie i kontynuowaų swoje badania i wytwarzanie
szczepionki najpierw na Uniwersytecie
Jagielloŷskim, póǍniej – aǏ do emerytury w 1951 roku na Uniwersytecie w Poznaniu. Zmarų nagle 11 sierpnia 1957
w Zakopanem. Zostaų pochowany na
Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
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Nagroda Prezesa Rady Ministrów
III Nagrodħ Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiČgniħcie naukowo-techniczne: INNOWACYJNY REGIONALNY
PROGRAM „ECMO DLA WIELKOPOLSKI” którego wdroǏenie przyniosųo lub przynosi wymierne efekty ekonomiczne
lub efekty spoųeczne otrzymali: dr n. med. Mateusz PuƑlecki, dr n. med. Marcin Ligowski, mgr Marek DČbrowski.
W wyǏej wymienionymi wspóųpracowaų w skųadzie: prof. dr hab.
n. med. Marek Jemielity; prof. dr hab. n. med. Marek Karczewski; dr hab. n med. Bartųomiej Perek; dr hab. n. med. Bukasz Szarpak; dr hab. n med. Paweų Sobczyŷski; dr hab. n. med. Wojciech
Mrówczyŷski; dr n. med. SebasƟan Stefaniak; dr Aniela Artyŷska;
dr Mariusz Gezela; dr Tomasz Maųkiewicz; dr Wojciech Telec; dr
n. med. Bukasz GČsiorowski; mgr Maųgorzata Badziŷska; mgr Piotr
Badziŷski; mgr Agata DČbrowska; mgr Marcin Zieliŷski; mgr Aleksander Pawlak; mgr Maciej Sip; mgr Tomasz Kųosiewicz; mgr Radosųaw Zalewski; mgr inǏ. Michaų Kiel; lic. Konrad Baumgart;
Program „ECMO dla Wielkopolski” koordynowany jest przez Klinikħ Kardiochirurgii i Transplantologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu pod auspicjami kierownika Kliniki: prof. dra hab.
n. med. Marka Jemielitego. Autorami projektu sČ: dr n. med.
Mateusz PuƑlecki; dr n. med. Marcin Ligowski, osobČ odpowiedzialnČ za symulacje w projekcie: mgr Marek DČbrowski.
Celem Programu „ECMO dla WIELKOPOLSKI” jest stworzenie ogólnosystemowych procedur identyĮkacji, koordynacji dziaųaŷ i leczenia pozaustrojowego potencjalnych kandydatów do zastosowania
perfuzji pozaustrojowej oraz ich transportu do wyspecjalizowanych
centrów medycznych, w celu wdroǏenia terapii i prowadzenia jej
na najwyǏszym moǏliwym poziomie. MoǏe to byđ moǏliwe dziħki
usprawnieniu dyspozycji i koordynacji Systemu Ratownictwa Medycznego, odpowiedniej kwaliĮkacji personelu medycznego Szpitalnych Oddziaųów Ratunkowych i wybranych oddziaųów Intensywnej Terapii Medycznej, stworzeniu i specjalistycznym wyszkoleniu
zespoųów resuscytacyjnych, perfuzyjnych i transplantacyjnych.
GųównČ siųħ programowČ stanowi implementacja powszechnego
zastosowania perfuzji pozaustrojowej. Wszystkie ramiona programowe od momentu wdroǏenia Programu w 06.2016 roku sČ realizowane równolegle. Efektem tych dziaųaŷ ma byđ usprawnienie opieki
i terapii nad chorymi w stanach krytycznych, a takǏe wzrost liczby
potencjalnych organów mogČcych posųuǏyđ przeszczepieniom.
Program „ECMO DLA WIELKOPOLSKI” pozwala na zastosowanie terapii perfuzyjnej dla ratowania mieszkaŷców Wielkopolski w sposób kompleksowy, we wszystkich krytycznych stanach
chorobowych, przez co wydaje siħ byđ programem unikatowym
w skali ogólnokrajowej.
Gųówne obszary Programu to:
1. Zastosowanie ECMO u pacjentów z hipotermiČ.
2. Zastosowanie ECMO w celu leczenia odwracalnej niewydolnoƑci oddechowej.
3. Zastosowanie ECMO w celu leczenia innych stanów krytycznych (ECPR, zatrucia i inne stany skutkujČce niewydolnoƑciČ
krČǏeniowo-oddechowČ).
4. Zastosowanie ECMO (jako regionalnej perfuzji narzČdowej)
u zmarųych w mechanizmie nieodwracalnego zatrzymania krČǏenia (DCD donors – donaƟon aŌer circulatory death) w celu pozyskiwania potencjalnych dawców narzČdów do transplantacji.
Na potrzeby realizacji Program podzielono na wzajemnie zazħbiajČce siħ etapy (ogniwa) skųadajČce siħ na sprawnie funkcjonujČcy
„ųaŷcuch przeǏycia ECMO” („ECMO rescue chain”): przedszpitalny, szpitalny/perfuzyjny i transplantacyjny, obejmujČce dla kaǏdego z obszarów opracowanie wytycznych dla rozpoznania, koordynacji i leczenia.
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Program wykorzystuje, jako nadrzħdne, autorskie narzħdzie pozwalajČce na wykreowanie nieistniejČcych dotychczas procedur,
symulacjħ wysokiej wiernoƑci (high-Įdelity simulaƟon). Pozwala
ona w przystħpny i powtarzalny sposób na wysokojakoƑciowy trening personalny oraz proceduralny. W przypadku, rzadkich, skomplikowanych, a takǏe drogich procedur pozwala na standaryzowany i powtarzany trening, doskonalenie umiejħtnoƑci, a takǏe ich
weryĮkacjħ. Rola symulacji medycznej w procesie ksztaųcenia jest
nieoceniona ale i wciČǏ niedoceniona. Wynik ekonomiczny szkoleŷ symulacyjnych jest zoptymalizowanym kosztem doskonalenia
umiejħtnoƑci teoretycznych i praktycznych.
W ramach Programu „ECMO dla Wielkopolski” przygotowana
zostaųa oferta szkoleniowo-treningowa (w zakresie dziaųaŷ proponowanego Centrum Szkoleniowego Terapii Pozaustrojowych,
rekomendowanego jako centralny krajowy oƑrodek). Opracowano specjalistyczne kursy szkolČce i doskonalČce dla ratowników
medycznych, pielħgniarzy/pielħgniarek, perfuzjonistów i lekarzy
- teoretyczne i praktyczne oparte na symulacyjnych scenariuszach
najczħstszych problemów towarzyszČcych prowadzeniu terapii
perfuzyjnych oraz rzadkich i trudnych przypadków medycznych –
jest to projekt unikatowy w Polsce. Celem dodatkowym jest stworzenie taniego symulatora wysokiej wiernoƑci odtwarzajČcego
Įzjologiħ ukųadu krČǏenia oraz pozwalajČcego w ųatwy sposób na
integracjħ z komercyjnie dostħpnymi manekinami na rynku. BatwoƑđ wymiany czħƑci zuǏywalnych oraz ich niski koszt ma pozwoliđ na dowolnČ liczbħ koniecznych powtórzeŷ w trakcie treningów
symulacyjnych. Pozwoli na wykreowanie nieograniczonej liczby
scenariuszy na potrzeby doskonalenia zespoųów szkolČcych siħ,
doskonalenie umiejħtnoƑci a takǏe wytrenowanie w sytuacjach
klinicznie gwaųtownych, rzadkich i skomplikowanych.
Ponadto stworzono ogólnopolskČ plaƞormħ internetowČ obejmujČcČ w sposób kompleksowy moǏliwoƑci terapeutyczne za pomocČ technik pozaustrojowych: www.ecmo.pl.
Najbardziej wymiernym wynikiem jest skutek kliniczny procesu wdroǏeniowego Programu „ECMO dla Wielkopolski”. Po raz
pierwszy w Polsce przeprowadzono procedury wsparcia i kondycjonowania narzČdów (nerki) mogČcych sųuǏyđ przeszczepieniu od
dawców zmarųych wskutek nieodwracalnego zatrzymania krČǏenia. Ponadto po raz pierwszy w makroregionie leczono dorosųych
chorych z ciħǏkČ odwracalnČ niewydolnoƑciČ oddechowČ oraz
prowadzono terapie u pacjentów w gųħbokiej hipotermii. Ponadto dziħki przeprowadzonym dziaųaniom w warunkach wysymulowanych, poszczególne jednostki w szpitalach sČ gotowe do prowadzenia terapii na jak najwyǏszym poziomie z zastosowaniem
nowoczesnych urzČdzeŷ i procedur.
Zarys tworzenia Programu:
• 06.2016 – zarys koncepcyjny programu „ECMO dla Wielkopolski”
• 06-10.2016 – autorskie zastosowanie symulacji medycznej wysokiej wiernoƑci jako narzħdzia kreujČcego algorytmy i procedury.
• 05.08.2016 – pierwsze w Polsce pobranie narzČdowe od zmarųego wskutek nieodwracalnego zatrzymania krČǏenia z zastosowaniem regionalnej perfuzji narzČdowej ECMO.
• 2016/2017 – projekt koncepcyjny prototypu symulatora dla terapii ECMO.

W skrócie
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PresƟǏowa nagroda dla poznaŷskich ortopedów
Zespóų kierowanej przez prof. Jacka Kruczyŷskiego Kliniki Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii otrzymaų podczas niedawnego kongresu EFORT (Europejska Federacja Narodowych Towarzystw Ortopedycznych
i Traumatologicznych) nagrodħ im. Jacquesa Duparca.
Kongres EFORT jest najwiħkszym w Europie spotkaniem ortopedów, które co roku organizowane jest w innym Paŷstwie. Na
przeųomie maja i czerwca 2018 roku odbyųo siħ w ono Barcelonie
i zgųoszono na nie ponad trzy tysiČce prac. Co roku najlepsze doniesienia prezentowane w formie plakatów wyróǏniane sČ nagrodČ Jacquesa Duparca i w tym roku nagrodħ tħ otrzymaų zespóų
z naszej Uczelni.
Nagrodzone badania realizowane byųy przez dra med. Bukasza
Bapaja z Kliniki Ortopedii Ogólnej, Okologicznej i Traumatologii,
dr hab. Agnieszkħ ZióųkowskČ i mgr Dominikħ KaǍmierczak z Katedry i Zakųadu Histologii i Embriologii UM, oraz ekspertów z zakresu inǏynierii materiaųowej i trybologii z Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu. WyróǏniona praca byųa interdyscyplinarnČ
analizČ procesu zuǏycia endoprotez stawu biodrowego zawierajČcych elementy ceramiczne i polietylenowe. W badanej grupie
pacjentów wieloletnia wspóųpraca tych elementów endoprotez
doprowadziųa do katastrofalnego ich zniszczenia, przy bardzo niewielkich objawach zgųaszanych przez pacjentów. W celu wyjaƑnienia tej zaskakujČcej sytuacji przeprowadzono analizħ usuniħtych
komponentów, zbadano uwalniane w trakcie uǏytkowania endoprotezy czČsteczki biomateriaųów, oceniono teǏ reakcje tkanek
wokóų implantów. Dziħki pracy caųego zespoųu, oraz badaniom
przeprowadzonym w Pracowni Trybologii i Biomateriaųów, funkcjonujČcej przy Klinice stwierdzono, iǏ nietypowy przebieg obluzowania wiČzaų siħ z zastosowaniem w implantach specyĮcznego
typu polietylenu, który uwalnianiaų w trakcie pracy endoprotez
wyjČtkowo duǏe (chođ nadal mikrometrowej wielkoƑci), biologicznie obojħtne czČstki zuǏycia.

Uzyskane wyniki sČ istotne z punktu widzenia praktyki klinicznej –
wskazujČ na koniecznoƑđ regularnego monitorowania pacjentów
z tego typu implantami, przy czym byųy one w przeszųoƑci szeroko
stosowane w oƑrodku poznaŷskim.

Laureaci z dyplomem

Warto zaznaczyđ, iǏ przyznana nagroda jest dla badaczy z naszej
Uczelni drugim tego typu wyróǏnieniem, (poprzednio w 2015
roku), co stawia Klinikħ Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii w Ƒcisųej europejskiej czoųówce.

Wizyta profesorów z USA
20 lipca br. w ramach „Fulbright-Hays Seminars Abroad” siedemnastu profesorów z USA odwiedziųo Uniwersytet Medyczny im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Projekt letnich warsztatów
majČcych na celu poznanie Polski i polskiej nauki zostaų zorganizowany przez Polsko-AmerykaŷskČ Komisjħ Fulbrighta z okazji
100-lecia nawiČzania relacji dyplomatycznych pomiħdzy naszymi
krajami. Na Uniwersytecie Medycznym Amerykanie pojawili siħ
na zaproszenie dr. Marcina Moskalewicza z Katedry Nauk Spoųecznych WNoZ, absolwenta Programu Fulbrighta na Texas A&M
Health Science Center. W pierwszej czħƑci spotkania goƑcie obejrzeli nowoczesne laboratoria Uczelnianego Centrum Aparaturowego, po którym oprowadzių ich kierownik Centrum, prof. Krzysztof KsiČǏek. Najwiħksze zdumienie Amerykanów budzių fakt, Ǐe
sprzħt udostħpniany jest bezpųatnie, próbowali teǏ zrozumieđ jak
to moǏliwe, Ǐe w Polsce studia medyczne oraz opieka zdrowotna
sČ darmowe. W drugiej czħƑci spotkania odbyųa siħ prezentacja
mgr. Mateusza CoŌy z Pracowni Zdrowia Miħdzynarodowego Katedry ProĮlaktyki Zdrowotnej WNoZ oraz dyskusja dotyczČca zaangaǏowania Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w problemy
zdrowia globalnego – zdrowie migrantów oraz polsko-tanzaŷskČ
wspóųpracħ w zakresie opieki zdrowotnej. Nastħpnie odbyųa siħ
prezentacja ksiČǏki majČcej pomóc goƑciom w zrozumieniu specyĮki regionalnej Europy _rodkowej – „Understanding Central

Europe” (red. M. Moskalewicz, W. Przybylski, Routledge 2018)
podsumowujČcej kilkuletni projekt wspóųpracy pomiħdzy krajami
wyszehradzkimi. Krótkie wykųady wygųosili dr Marcin Moskalewicz oraz dr Tomasz Raburski z Instytutu FilozoĮi UAM. Dyskusja
dotyczyųa geopolitycznego usytuowania Polski bħdČcej dziƑ politycznie czħƑciČ Zachodu, natomiast kulturowo i mentalnie wciČǏ
w znacznym stopniu Wschodu, oraz majČcej ekonomiczny status
póųperyferium.

Uczestnicy wizyty
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Fakty UMP

Projekt „Symulowany Pacjent”
W roku akademickim 2017/18 nasza Uczelnia rozpoczħųa wdraǏanie przygotowywanego od wielu miesiħcy wczeƑniej, nowego projektu edukacyjnego zatytuųowanego „Symulowany Pacjent”. Projekt ten jest
czħƑciČ wiħkszej caųoƑci, a mianowicie koncepcji rozwoju symulacji medycznej na UMP.
To w praktyce oznacza nie tylko oddanie do uǏytku jesieniČ br. nowoczeƑnie wyposaǏonego Centrum Symulacji Medycznej, ale równieǏ szkolenia kadr z zakresu moǏliwoƑci wykorzystania symulacji
niskiej i wysokiej wiernoƑci oraz zaproszenie do wspóųpracy osób,
które pomogČ studentom przygotowađ siħ do kontaktu z prawdziwymi chorymi, czyli Symulowanych Pacjentów (SP). Dziħki kontaktowi z SP nasi absolwenci, a przyszli pracownicy systemu ochrony
zdrowia, majČ szansħ nabyđ niezbħdne w ich codziennej pracy kompetencje interpersonalne oraz đwiczyđ w standaryzowany sposób
wybrane umiejħtnoƑci kliniczne, w bezpiecznych dla obu stron warunkach, jeszcze zanim student spotka prawdziwego pacjenta.
Kim jest Symulowany Pacjent?
1. Symulowany Pacjent jest osobČ przeszkolonČ, by przedstawiađ
osobistČ historiħ, niektóre objawy Įzyczne, emocjonalne i codzienne troski pacjenta/rodziny opisanego w scenariuszu szkoleniowym.
2. Symulowany Pacjent jest przeszkolony, aby zapewniđ racjonalny,
obiektywny i konstruktywny komentarz zwrotny (sųowny lub pisemny) studentowi, sųuǏČcy dalszemu wzbogacenia relacji miħdzy nim a pacjentem.
Koncepcja SP pochodzi ze Stanów zjednoczonych, gdzie jest realizowana od ponad 50 lat (Barrows, H.S, Abrahamson,S;1964). W Europie zagoƑciųa ponad 20 lat temu, gųównie w Wielkiej Brytanii,
Holandii i Niemczech. W warunkach polskich Symulowany Pacjent
jest nowym, dynamicznie rozwijajČcym siħ narzħdziem edukacyjnym dla róǏnych projektów symulacyjnych, takich jak interaktywne
Ƒrodowiska dydaktyczne (Centra Symulacji), egzaminów standaryzowanych typu OSCE, pokazów grupowych, badaŷ klinicznych, Įlmów edukacyjnych dostosowanych do wymagaŷ programowych
poszczególnych kierunków itp. Nasz Uniwersytet jest jednČ z pierwszych uczelni medycznych w Polsce (obok Krakowa i Lublina), które rozpoczħųy wdraǏanie tego programu, wspóųĮnansowanego ze
Ƒrodków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Spoųecznego,
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dr Magdalena WiƩ i dr Marek Chojnacki
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Uczestnicy Projektu „Symulowany Pacjent”

Uruchamianie programu SP na UMP rozpoczħliƑmy jesieniČ 2017
roku od informacji, która drogČ mailowČ docieraųa do wszystkich
zwiČzanych z naszČ uczelniČ, obecnych i byųych, pracowników oraz
wspóųpracowników. Równolegle rozpoczħliƑmy z Dziaųem Promocji
i Karier szeroko zakrojonČ akcjħ promocyjnČ (lokalna prasa, radio,
telewizja) na terenie miasta Poznania, której owocem byų znaczny
odzew ze strony mieszkaŷców naszego miasta i okolic.
Kogo chcemy zapraszađ do wspóųpracy w ramach Programu SP na UMP?
1. Osoby o róǏnorodnym pochodzeniu, wyksztaųceniu, wieku i zainteresowaniach
2. Osoby o elastycznych kalendarzach, które sČ gotowe podjČđ
wspóųpracħ zarówno w godzinach rannych, jak i popoųudniowo-wieczornych
3. Osoby z wczeƑniejszym, chođby nieprofesjonalnym doƑwiadczeniem w pracy aktorskiej i zamiųowaniami w tym kierunku, które
potraĮČ zwracađ uwagħ na szczegóųy oraz posiadajČce umiejħtnoƑđ
dostosowania rozmowy do potrzeb i kompetencji uczČcego siħ
4. Osoby majČce zdolnoƑđ zapamiħtania pewnej iloƑci informacji
oraz przedstawienia ich tak samo podczas pracy z wieloma studentami
5. Osoby gotowe do wspóųpracy z innymi SP, wykųadowcami i studentami, posiadajČce umiejħtnoƑđ improwizacji i znajdowania
siħ w nowych, zaskakujČcych sytuacjach.
6. Osoby, które rozumiejČ i potraĮČ doceniđ wartoƑđ dawania
i otrzymywania natychmiastowej, opisowej informacji zwrotnej
w przyjazny, zindywidualizowany i konstruktywny sposób, stanowiČcy dla studenta wzmocnienie pozytywne, sųuǏČce poprawie jego funkcjonowania w relacji z pacjentem.
7. Osoby Ƒwiadome swoich emocji, majČce nad nimi kontrolħ, radzČce sobie z takimi trudnymi problemami jak strata, Ƒmierđ, czy
umieranie.
8. Osoby niezawodne, rzetelne i punktualne, które rozumiejČ znaczenie swojego wkųadu w rozwój zawodów medycznych i podejmujČc zobowiČzanie, bħdČ siħ w nie angaǏowađ zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem.

Fakty UMP
OĮcjalnym momentem rozpoczħcia realizacji projektu byųo pierwsze spotkanie informacyjno–organizacyjne dla wszystkich zainteresowanych, które odbyųo siħ 31.01.2018 r. Przybyųa spora grupa
przyszųych kandydatów na SP, ale równieǏ nauczycieli akademickich i studentów. Formalne zgųoszenia do programu, co byųo
zwiČzane z koniecznoƑciČ wypeųnienia i dostarczenia kompletu
potrzebnych dokumentów, spųynħųy do nas w liczbie prawie 80.
Po wnikliwej ich analizie, do nastħpnego etapu rekrutacji, czyli
indywidualnych spotkaŷ przed komisjČ rekrutacyjnČ, zaprosiliƑmy
ponad 50 osób. Ten etap projektu odbywaų siħ w salach Zakųadu Praktycznej Nauki PoųoǏnictwa, w otoczeniu ųóǏka szpitalnego, manekinów niemowlČt i sprzħtu imitujČcego salħ porodowČ,
gdzie miaųy miejsce indywidualne spotkania komisji rekrutacyjnej
z kandydatami. W skųad komisji rekrutacyjnej weszli: reǏyser teatralny, lekarz psychiatra, psycholog, nauczyciele akademiccy reprezentujČcy kierunek lekarski, pielħgniarstwo i poųoǏnictwo oraz
kierownik Centrum Symulacji UMP. KaǏdy z kandydatów musiaų
siħ zmierzyđ z takim samym zadaniem polegajČcym na aktorskim
zaprezentowaniu jednego zdania w trzech odmiennych interpretacjach wynikajČcych z róǏnych scenariuszy wywiadu lekarskiego
oraz odegraniu krótkiej sceny sytuacyjnej z udziaųem realnego
rekwizytu (kula ortopedyczna) w przestrzeni obiektów wyobraǏonych (korytarz szpitala, drzwi gabinetu).
Komisja dawaųa kandydatom indywidualnie oceny punktowe. Byųa
tez okazja, by w otwartej dyskusji omówiđ mocne strony kandydatki/kandydata do roli SP, ewentualne preferencje odnoƑnie dziedziny medycyny, czy dostħpnoƑđ kandydata z perspektywy zajħđ
dydaktycznych prowadzonych na uczelni. W rezultacie tak przeprowadzonej rekrutacji, po przeanalizowaniu uzyskanych podczas
casƟngu ocen, danych zawartych w ankiecie oraz listach motywacyjnych kandydatów, komisja ogųosiųa listħ podstawowČ (24 osoby),
oraz listħ rezerwowČ (4 osoby) kandydatów zakwaliĮkowanych do
kolejnego etapu. Do projektu zgųosiųo siħ równieǏ 11 studentów,
którzy okazali siħ dla nas niezastČpieni, m.in. podczas warsztatów
SP dla nauczycieli w ramach Dnia JakoƑci UMP, podczas których studenci wcielili siħ w role lekarzy w scenkach z udziaųem SP, przygotowanych przez uczestników podczas szkolenia.
Ale zanim do tego doszųo rozpoczħliƑmy, tym razem w nowoczesnych pomieszczeniach Centrum Biologii Medycznej, drugi etapu
rekrutacji polegajČcy na szkoleniu aktorskim. Cztery spotkania
miaųy charakter warsztatowy, obejmowaųy w sumie 20 h dydaktycznych i dotyczyųy przygotowania do aktorskiego wcielania siħ
w rolħ pacjenta/rodziny pacjenta. Szkolenie prowadzone przez
dr. Marka Chojnackiego – reǏysera teatralnego zwiČzanego z Instytutem Kulturoznawstwa UAM, w towarzystwie dr Magdaleny
WiƩ, przeplataųo elementy technik aktorskich z odnoƑnikami do
medycznych przypadków, podobnych do tych, na których SP bħdČ
pracowađ ze studentami w najbliǏszej przyszųoƑci. Tematami szkolenia byųo m.in.: techniki mowy, đwiczenia artykulacyjne, intonacyjne, pokonywanie barier komunikacyjnych w kontekƑcie zajħđ
akademickich, elementy budowania postaci, aktorskie techniki
komunikacji niewerbalnej, mowa ciaųa w kontekƑcie komunikacji
pacjent-lekarz, odgrywanie roli w typologii temperamentów (wg
Hipokratesa-Galena), đwiczenia gestykulacji, budowanie roli pacjenta w kontekƑcie sytuacji scenicznej, celów i okolicznoƑci zadania aktorskiego (wg metody K. Stanisųawskiego), trening oswajania
z widowniČ, đwiczenia relaksacyjne oraz trening sytuacji problemowych w oparciu o skrypty wiedzy medycznej.
Szkolenie aktorskie ukoŷczyųy 23 osoby, które z pozytywnČ energiČ i zapaųem oczekiwaųy moǏliwoƑci spotkania z prawdziwymi
studentami i sprawdzenia swoich umiejħtnoƑci interpersonalnych
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wiczenia aktorskie

i talentów aktorskich w praktyce. Okazaųo siħ to moǏliwe w maju
i czerwcu br.: w Zakųadzie Ratownictwa Medycznego odbywaųy
siħ, prowadzone od 7 lat przez dr M. WiƩ z zespoųem fakultety
z komunikacji medycznej dla studentów. Tym razem byųy to zajħcia m.in. z przyszųymi lekarzami, stomatologami, dietetykami,
pielħgniarkami. Wszyscy kandydaci (do momentu podpisania
umów z UMP, sČ to ciČgle kandydaci) na SP mieli okazjħ zasiČƑđ
naprzeciw równie przejħtych studentów i odegrađ wczeƑniej
przygotowanČ rolħ. Zaplanowanym elementem spotkania byųa
ewaluacja zwrotna, która gromadziųa wszystkich biorČcych udziaų
w zajħciach: studentów, SP i prowadzČcych zajħcia nauczycieli.
Otrzymany feedback byų bardzo budujČcy. Nasi studenci z wielkim taktem, zrozumieniem i dojrzaųoƑciČ podeszli do pierwszej,
jak by nie byųo kontrolnej, próby przed którČ stanħli kandydaci na
SP. Ci drudzy, z kolei wykazali siħ imponujacym zaangaǏowaniem,
wiarygodnoƑciČ odgrywanej postaci oraz ogromnČ chħciČ pomocy adeptom sztuk medycznych w przygotowaniu ich do kontaktu
z cierpiČcym czųowiekiem, w warunkach w peųni kontrolowanych
i bezpiecznych interaktywnych zajħđ praktycznych.
W najbliǏszych planach jest przygotowanie nauczycieli UMP chcČcych wykorzystywađ SP w swojej pracy dydaktycznej ze studentami, powtórzenie procesu rekrutacji i szkoleŷ dla drugiej grupy kandydatów na SP i co najwaǏniejsze – wųČczenie, juǏ od jesieni roku
akademickiego 2018/19, wyszkolonych juǏ SP do zajħđ dydaktycznych na bazie specjalnie do tego celu przygotowanych pomieszczeŷ nowego Centrum Symulacji Medycznej UMP.
Udziaų Symulowanych Pacjentów w programach zajħđ symulacyjnych dla studentów ma szansħ dodađ do nich wyjČtkowy realizm,
bogactwo i gųħbokoƑđ treƑci, wynikajČce z kontaktu z Ǐywym czųowiekiem. Z drugiej strony, biorČcy w nich udziaų „ aktorzy” doƑwiadczyđ mogČ zadowolenia i satysfakcji wynikajČcych ze wspóųdziaųania w interdyscyplinarnym zespole, uczenia siħ nowych technik
i umiejħtnoƑci oraz z uczestnictwa w innowacyjnych programach
edukacyjnych, majČcych znacznČ wartoƑđ spoųecznČ. Jest to ukųad
zwyciħski dla obu stron - a o to nam przecieǏ chodzi. O satysfakcji
po stronie nauczyciela nawet nie wspominajČc - ƑwiadczČ o tym
entuzjastyczne opinie zarówno studentów, jak i SP.
Z radoƑciČ oczekujemy nowego roku akademickiego zaraǏeni zaangaǏowaniem i entuzjazmem SP, gųosami zachwytu studentów,
podbudowani obustronnymi intencjami, by uczyniđ Ƒwiat polskiej
medycyny bardziej ludzkim i ƑwiadomoƑciČ, Ǐe jest to moǏliwe
z wykorzystaniem projektu SP, który wųaƑnie na UMP wdraǏamy.
Dr n med. Magdalena WiƩ
Koordynator Programu SP dla Kierunku Lekarskiego
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Dyplomatorium
Czerwcowe dyplomatorium studentów programów anglojħzycznych jak zwykle byųo wspólnym, radosnym
Ƒwiħtem zgromadzonych w Auli UAM absolwentów i ich najbliǏszych.

Ten dzieŷ jest zawsze okazjČ do podsumowania kilku lat nauki,
reŇeksji nad czasem spħdzonym z dala od domu i bliskich. Wrħczanie dyplomów miaųo charakter uroczysty ale i bardzo radosny. Poprowadzių je Prorektor ds. Kadr i Wspóųpracy z ZagranicČ
profesor Jarosųaw Walkowiak. Z jego rČk absolwenci odebrali
dyplomy, z którymi rozpocznČ swoje zawodowe Ǐycie.
W tym roku dyplomy ukoŷczenia studiów na naszym Uniwersytecie odebraųy 152 osoby.
Medycynħ na Wydziale Lekarskim I ukoŷczyųo 49 osób, na Wydziale Lekarskim II 54 osoby.
Stomatologiħ ukoŷczyųo 39 osób, farmacjħ 4 osoby, Įzjoterapiħ
6 osób. NajliczniejszČ grupħ stanowili absolwenci z Norwegii - 41
osób, Kanady – 34 osoby, USA – 23 osoby. ZnaczČcČ grupħ stanowili studenci z Tajwanu, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Irlandii, Arabii
Saudyjskiej. Byli teǏ studenci z Niemiec, Australii, Chin, Egiptu,
Finlandii, Francji, Wųoch, Portugalii, Ghany, Libanu, Nigerii, MauriƟusa, Korei Poųudniowej,

Prorektor ds.Kadr i Wspóųpracy z ZagranicČ, profesor Jarosųaw Walkowiak
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Podczas uroczystoƑci tradycyjnie studenci poszczególnych programów nagrodzili swoich ulubionych wykųadowców:
Alexander Antoni Slota, M.D. w imieniu kolegów wyróǏnių dr
med. Iwonħ ZaprowskČ-Stachowiak, mgra Marka DČbrowskiego
i dr n.med. Alicjħ KalinowskČ - Byszczarz.
Hege Finvold Heggum, M.D.(6-year MD) dziħkowaų
mgr. Markowi DČbrowskiemu, dr. Andrzejowi Dmitriewowi,
i dr. Waldemarowi Myszce.
Luca Salvador reprezentujČcy D.D.S. (5-year DDS) wrħczyų wyróǏnienia dr. Piotrowi Andrysiakowi, dr Beatcie WiƑniewskiej Spychaųa, dr. Krzysztofowi Gawrioųkowi.
KrysƟan PiČtek (3-year Physioth.) w imieniu kolegów dziħkowaų
dr Agnieszce Krawczyk -Wasielewskiej, dr ElǏbiecie Skorupskiej
i dr Marcie Jokiel.
ZųoǏenie przysiħgi i wyrzucenie biretów do góry zakoŷczyųo corocznČ uroczystoƑđ. hc

Dyrektor Centrum Nauczania w Jħzyku Angielskim, profesor Grzegorz Oszkinis
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Podziħkowanie dla Prorektora, prof. J. Walkowiaka

Skųadanie przysiħgi

I pamiČtkowa fotograĮa ...

JuǏ z dyplomami

11

Tradycyjny grad biretów
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Ginekologia i poųoǏnictwo
– nowe trendy
W Szpitalu Ginekologiczno-PoųoǏniczym w Poznaniu odbyųy siħ warsztaty z zakresu minimalnie inwazyjnej chirurgii miednicy mniejszej, które prowadzili najwybitniejsi europejscy operatorzy w zakresie
Minimally Invasive Pelvic Surgery: prof. Jean-Bernard Dubuisson ze Szwajcarii, dr Henri Clave z Francji
oraz dr Friedrich Pauli z Niemiec wraz z polskimi ginekologami.

Dziekan WNoZ, profesor Maųgorzata Kotwicka

Polscy lekarze mieli niecodziennČ moǏliwoƑđ uczestniczenia na Ǐywo i online
z wykorzystaniem transmisji mulƟmedialnej w 3D operacji przy zastosowaniu
tytanizowanych siatek polipropylenowych w leczeniu obniǏenia narzČdów
pųciowych u kobiet. Zabiegi operacyjne przeprowadza siħ w kompleksowej
terapii zaburzeŷ statyki dna miednicy
mniejszej, do których naleǏČ m.in.:
obniǏenie przedniej i tylnej Ƒciany pochwy, wypadanie narzČdów pųciowych
oraz nietrzymania moczu i inne. Maųo
inwazyjne operacje miednicy mniejszej
u kobiet stajČ siħ juǏ ogólnoƑwiatowym
trendem pozwalajČcym pacjentkom
szybciej wróciđ do aktywnoƑci zawodowej oraz generujČ mniejsze koszty dla
systemu opieki zdrowotnej.
Warsztaty byųy dostħpne dla wszystkich uczestników konferencji „Ginekologia i poųoǏnictwo, nowe trendy
2018”, która odbyųa siħ 9 czerwca
w Poznaniu, podczas której moǏna siħ
byųo zapoznađ szczegóųowo z najnowoczeƑniejszymi technikami operacyjnymi. Uczestników Konferencji w imieniu
wųadz Uczelni przywitaų Prorektor ds.
Studenckich, profesor Edmund GrzeƑkowiak i Dziekan WNoZ, profesor Maųgorzata Kotwicka.
Pokųosiem Konferencji byųo powoųanie Miħdzynarodowego Centrum Mi-
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nimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej.
- Centrum Maųoinwazyjnej Chirurgii
Miednicy Mniejszej zapewni pacjentkom moǏliwoƑđ operacyjnego leczenia schorzeŷ ginekologicznych przy
wykorzystaniu nowoczesnych, minimalnie inwazyjnych technik operacyjnych – powiedziaų profesor Maciej
Wilczak, kierownik Katedry i Kliniki
Zdrowia Matki i Dziecka, organizator Konferencji i inicjator powstania
Centrum - Z mojej wiedzy wynika, Ǐe
jest to pierwsze tego typu Centrum
dziaųajČce na bazie Szpitala Uniwersyteckiego. Patronat honorowy nad
jego powoųaniem objħli: Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
prof. Andrzej Tykarski, oraz dr Maciej
Sobkowski, dyrektor Ginekologiczno-PoųoǏniczego Szpitala Klinicznego
w Poznaniu. W Polsce coraz czħƑciej
wykorzystujemy wspóųczesne osiČgniħcia z zakresu ginekologii operacyjnej i stosujemy w praktyce najnowsze
rozwiČzania w leczeniu schorzeŷ ginekologicznych, ale w celu ich rozpropa-

gowania konieczna jest staųa dziaųalnoƑđ edukacyjna oparta o wymianħ
doƑwiadczeŷ z najlepszymi oƑrodkami
zagranicznymi. Tylko tego typu wymiana doƑwiadczeŷ pozwala na postħp w rozpowszechnianiu technik minimalnie inwazyjnej chirurgii miednicy
mniejszej, a jak powtarzam od lat nadal stosujemy metody maųoinwazyjne
w mniejszym stopniu niǏ w innych krajach Unii Europejskiej. Dlatego jeǏeli
leczenie chirurgiczne jest konieczne,
preferujemy technikħ endoskopowČ,
jako nowoczesnČ i najbardziej korzystnČ dla naszych pacjentek. To pozwala
m.in. na unikniħcie rozlegųych blizn
oraz szybszČ rekonwalescencjħ pooperacyjnČ. Poza tym pacjentki mogČ
wróciđ szybciej do domu, zazwyczaj po
2-3 dniach pobytu w szpitalu. Techniki minimalnie inwazyjnej chirurgii to
metody, które redukujČ równieǏ ryzyko powikųaŷ, pozytywnie wpųywajČ
na powrót do normalnej aktywnoƑci
Ǐyciowej i zawodowej – podkreƑlaų
w jednym z wywiadów profesor Maciej Wilczak.

Od lewej: prof. Henri Clave, dr Maciej Sobkowski, prof. Jean-Bernard Dubuisson, dr Friedrich Pauli,
prof. Maciej Wilczak
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Kongres endokrynologii
ginekologicznej
W dniach 7-10 marca 2018 we Florencji miaų miejsce 18 _wiatowy Kongres Endokrynologii Ginekologicznej organizowany przez Miħdzynarodowe Towarzystwo Endokrynologii Ginekologicznej (ISGE).
W Kongresie aktywny udziaų wziħli pracownicy Katedry i Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, bħdČcy przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Endokrynologii
Ginekologicznej (PTEG), aĮliowanego przez ISGE.
Kongres poƑwiħcony byų najnowszym trendom w endokrynologii ginekologicznej. Omawiane byųy najƑwieǏsze doniesienia w dziedzinie endokrynologii rozrodu, endokrynologii
ciČǏy i ginekologii. MoǏna byųo posųuchađ wykųadów profesorów bħdČcych Ƒwiatowymi autorytetami w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej, jak prof. Andrea R. Genazzani
– prezes ISGE i Europejskiego Towarzystwa Ginekologicznego, prof. Frederick NaŌolin, prof. Sarah Berga czy prof. Basil
Tarlatzis. W Kongresie wziħųo udziaų okoųo 2000 uczestników z caųego Ƒwiata. Wielu spoƑród nich byųo mųodymi naukowcami, specjalizujČcymi siħ w dziedzinie poųoǏnictwa,
ginekologii i endokrynologii.
Uroczystego otwarcia Kongresu dokonaų prezes ISGE, prof.
Andrea R. Genazzani. W trakcie Kongresu odbyųo siħ ponad
100 sesji, na których wystČpiųo okoųo 230 naukowców, prezentujČcych najnowsze doniesienia naukowe oraz wyniki
swoich badaŷ.
PTEG zostaųo zaproszone do presƟǏowego grona Ƒwiatowych towarzystw naukowych organizujČcych poszczególne sesje Kongresu. W ramach sesji PTEG wystČpių profesor
Grzegorz Brħborowicz, kierownik Kliniki Perinatologii i Ginekologii UMP, który omówių zagadnienia zwiČzane z otyųoƑciČ
w ciČǏy, dr Agnieszka PodĮgurna z wykųadem dotyczČcym
nowoƑci w diagnostyce nowotworów wydzielajČcych androgeny oraz prof. Krzysztof Bukaszuk, omawiajČcy zagadnienia
zwiČzane z receptywnoƑciČ endometrium w leczeniu niepųodnoƑci. Sesji przewodniczyli prof. Andrzej Milewicz oraz
prof. BųaǏej Mħczekalski, prezes PTEG i kierownik Katedry
i Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej UMP, przedstawiajČc najnowsze doniesienia dotyczČce pųodnoƑci w póǍnym
wieku rozrodczym oraz roli neurohormonów w patogenezie
podwzgórzowego braku miesiČczki.
Poza licznymi wykųadami, uczestnicy zjazdu wziħli takǏe
udziaųu w wielu spotkaniach towarzyskich organizowanych
przez komitet Kongresu. Dziħki uprzejmoƑci prezydium ISGE
wykųadowcy usųyszeli o historii koƑcioųa Santa Croce na specjalnie zorganizowanym nocnym zwiedzaniu zabytku. W koƑciele oprócz znamienitych artystów i naukowców, jak Michaų Anioų, Dante Alighieri czy Galileusz, pochowani zostali
równieǏ znani Polacy. ZnajdujČ siħ w nim nagrobki ZoĮi Zamojskiej z rodu Czartoryskich oraz nagrobek Michaųa Borgii-Skotnickiego. CaųoƑci Kongresu dopeųniųa piħkna, wiosenna
pogoda oraz przepyszna wųoska kuchnia.

Od lewej: Dr Anna Szeliga, prof. Andrea R. Genazzani, dr Agnieszka PodĮgurna,
prof. BųaǏej Mħczekalski

Od lewej: prof. Andrzej Milewicz, prof. BųaǏej Mħczekalski, prof. Grzegorz
H. Brħborowicz, dr Agnieszka PodĮgurna, prof. Krzysztof Bukaszuk
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Wyzwania wspóųczesnej Įzjoterapii
8 czerwca 2018 roku, z inicjatywy zespoųu Įzjoterapeutów pracujČcych w Katedrze Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz prof. dra hab. Wųodzimierza Samborskiego - kierownika Katedry, odbyų
siħ IV Wielkopolski Dzieŷ Fizjoterapii. Tego dnia w Centrum Kongresowo - Dydaktycznym UM spotkali siħ wybitni
przedstawiciele Įzjoterapii polskiej, reprezentujČcy wszystkie wiodČce uczelnie wyǏsze, jak równieǏ organizacje
i instytucje dziaųajČce na rzecz rozwoju rehabilitacji medycznej oraz prawa medycznego w tej dziedzinie.

Profesor Kornelia Kħdziora - Kornatowska

Profesor Wųodzimierz Samborski

Uczestnicy spotkania
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Wielkopolski Dzieŷ Fizjoterapii skierowany byų przede wszystkim do Įzjoterapeutów-praktyków, dydaktyków,
studentów i innych osób zainteresowanych. Wziħųo w nim udziaų ponad 250
uczestników. TematykČ tegorocznych
obrad byų „Proces starzenia siħ spoųeczeŷstwa jako wyzwanie dla wspóųczesnej Įzjoterapii”.
Patronat honorowy nad wydarzeniem
objČų Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, prof. dr hab. Andrzej
Tykarski oraz konsultant krajowy w zakresie geriatrii prof. dr hab. Tomasz
Kostka. Ponadto, konferencja objħta
byųa patronatami Krajowej Izby Fizjoterapeutów, Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Stowarzyszenia Fizjoterapia
Polska, a takǏe czasopism: Physiotherapy, Acta Balneologica, Advances in
RehabilitaƟon, Praktyczna Fizjoterapia
& Rehabilitacja. Natomiast patronat
medialny sprawowaųo - Radio Poznaŷ.
OĮcjalnym otwarciem konferencji byųo
wystČpienie Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów - prof. dr hab. Macieja
Krawczyka. Natomiast wykųad inauguracyjny poprowadziųa prof. dr hab. Kornelia Kħdziora - Kornatowska, Dziekan
Wydziaųu Nauk o Zdrowiu Collegium
Medicum UMK w Toruniu.

Program konferencji podzielony byų na
dwie sesje tematyczne. Pierwsza z nich
zatytuųowana byųa „Wyzwania Įzjoterapii geriatrycznej”, druga to „Internistyczne problemy wieku starszego”.
KaǏdy z bloków tematycznych wypeųniony byų interesujČcymi wykųadami
specjalistów- autorytetów, reprezentujČcych oƑrodki naukowe z caųej Polski.
DodatkowČ wartoƑciČ obchodów IV
Wielkopolskiego Dnia Fizjoterapii byųy
warsztaty. Dziħki temu w maųych grupach dydaktycznych moǏna byųo nabyđ
praktycznych umiejħtnoƑci w wybranych
dziedzinach, dotyczČcych m.in. rehabilitacji pulmonologicznej, kardiologicznej,
neurologicznej i wielu innych.
12 paǍdziernika 2018 r. Katedra Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytetu
Medycznego w Poznaniu zaprasza na
kolejne spotkanie z polskČ ĮzjoterapiČ
w nierozerwalnym zwiČzku z ortopediČ
i reumatologiČ- „II Spotkanie Ekspertów Fizjoterapia-Ortopedia-Reumatologia”.
Zapraszamy! (www.spotkanieekspertów.pl)
Dr Anna KosƟukow

Profesor Maciej Krawczyk

Fakty UMP

15

Liderzy wybrani po raz piČty
W trakcie XVII Dnia Polskiej Farmacji 16 maja w Warszawie, ogųoszono nazwiska autorów trzech najlepszych
spoƑród zgųoszonych do V edycji rozpraw, a tym samym – laureatów trzech pierwszych miejsc.
Pierwsze miejsce i tym samym tytuų Lidera Nauk Farmaceutycznych, staǏ naukowy w laboratoriach Gedeon Richter oraz 15 tys. zųotych otrzymaųa w tym roku dr Agnieszka
Klupczyŷska z Wydziaųu Farmaceutycznego Uniwersytetu
Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, za rozprawħ poƑwiħconČ nowym metodom diagnozowania raka
pųuca (Zastosowanie nowoczesnych strategii metabolomicznych i proteomicznych w charakterystyce raka pųuca).
Miejsce drugie i nagrodħ ĮnansowČ w wysokoƑci 10 tys. zųotych Komisja przyznaųa dr Dorocie Kidzie z Wydziaųu Farmaceutycznego z OAM Uniwersytetu Medycznego im. Piastów
_lČskich we Wrocųawiu za doktorat poƑwiħcony udoskonaleniu prostych opatrunków stomatologicznych (Zastosowanie polimerów pochodnych celulozy w opatrunkach stomatologicznych do miejscowego stosowania).
Trzecie miejsce i 5 tys. zųotych otrzymaųa dr Marta Szekalska z Wydziaųu Farmaceutycznego z OML Uniwersytetu Medycznego w Biaųymstoku, która swojČ dysertacjħ poƑwiħciųa
badaniom nowych noƑników substancji leczniczych (Ocena
moǏliwoƑci zastosowania mikrosfer alginianowych jako noƑników modelowych substancji leczniczych).
Wydziaųy reprezentowane przez laureatki otrzymaųy z kolei
honorowe medale ScienƟa Nobilitat:
Wydziaų Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego im.
K. Marcinkowskiego w Poznaniu – zųoty; medal odebraų
Dziekan Wydziaųu, prof. Lucjusz Zaprutko.
Wydziaų Farmaceutyczny z OAM Uniwersytetu Medycznego
im. Piastów _lČskich we Wrocųawiu – srebrny; medal odebraųa dr Dorota Kida.

Laureatka dr Agnieszka Klupczyŷska

Wydziaų Farmaceutycznych z OML Uniwersytetu Medycznego w Biaųymstoku – brČzowy; medal odebraųa dr hab. Katarzyna Winnicka, Prodziekan Wydziaųu.
We wrħczaniu nagród i dyplomów oraz medali, a takǏe
w przekazaniu gratulacji udziaų wziħli:
wiceminister zdrowia Marcin Czech, prezes Tomasz Németh,
który zųoǏyų na rħce laureatek vouchery na nagrody Įnansowe oraz – dla laureatki I miejsca – staǏ naukowy w laboratoriach Gedeon Richter,
prof. Andrzej Czųonkowski z Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego, reprezentujČcy Komisjħ KonkursowČ.
W rozstrzygniħtej wųaƑnie, piČtej edycji Konkursu Lider Nauk
Farmaceutycznych uczestniczyli naukowcy, którzy w latach
2016-2017 obronili rozprawħ doktorskČ w dziedzinie nauk
farmaceutycznych. Konkurs od poczČtku organizowany jest
przez „Gazetħ FarmaceutycznČ” z pomocČ Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. WyųČcznym partnerem Konkursu od pierwszej edycji jest Įrma Gedeon Richter.

Profesor Lucjusz Zaprutko, odbiera wyróǏnienie
dla Wydziaųu Farmaceutycznego
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IX Zjazd Polskiego Towarzystwa
Onkologii i Hematologii Dzieciħcej
W dniach 10-12 maja br. w Poznaniu goƑcili specjaliƑci onkologii i hematologii dzieciħcej z caųej Polski uczestniczČc
w IX ZjeǍdzie Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dzieciħcej. PrzewodniczČcym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Zjazdu byų profesor Jacek Wachowiak, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii, Hematologii
i Transplantologii Pediatrycznej naszego Uniwersytetu.

Prorektor, profesor Ryszard Marciniak

Zjazd odbywa siħ co dwa lata i jest najwaǏniejszym forum wymiany najnowszej wiedzy w dziedzinie hematologii
i onkologii dzieciħcej. W tegorocznym
spotkaniu uczestniczyųo ponad trzystu
specjalistów zajmujČcych siħ diagnostykČ i leczeniem nowotworowych guzów
litych oraz nowotworowych i nienowotworowych chorób ukųadu krwiotwórczego u dzieci i mųodzieǏy. WiodČcym
tematem Zjazdu byųa wznowa choroby
nowotworowej i choroba nowotworowa pierwotnie oporna u dzieci, ale wiele
miejsca podczas dyskusji poƑwiħcono
takǏe postħpom leczenia onkologicznego pierwszej linii, wczesnym powikųaniom i odlegųym nastħpstwom leczenia
onkologicznego, wsparciu psychologicznemu w chorobie oraz postħpom leczenia nienowotworowych chorób ukųadu
krwiotwórczego, roli transplantacji komórek krwiotwórczych we wspóųczesnym leczeniu tych chorób u dzieci.
Na bogaty program naukowy Zjazdu zųoǏyųy siħ wykųady ponad 60 specjalistów
z Polski i 11 z zagranicy, 150 doniesieŷ
oryginalnych prezentowanych w formie
prezentacji ustnej lub posterowej.
W imieniu wųadz Uczelni , na zorganizowanym na terenie MTP ZjeǍdzie, zebranych goƑci przywitaų Prorektor ds. Dydaktyki i Ksztaųcenia Podyplomowego,
profesor Ryszard Marciniak. PodkreƑlių,
Ǐe to trudna dziedzina medycyny, która
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jednak moǏe poszczyciđ siħ imponujČcymi wynikami leczenia, co jest niewČtpliwČ zasųugČ grona specjalistów.
Podczas Zjazdu odbyųo siħ takǏe Walne
Zebranie PTOiHD. Tytuų Honorowego
Czųonka Towarzystwa otrzymaų profesor
Jerzy.R. Kowalczyk, z Kliniki Hematologii
Onkologii i Transplantologii Dzieciħcej
w Lublinie, niekwesƟonowany autorytet
w dziedzinie hematologii, onkologii, genetyki i transplantologii, pionier programu psychologicznego wsparcia dla dzieci
z chorobČ nowotworowČ i ich rodziców.
Profesor Jerzy R. Kowalczyk wygųosių wykųad inauguracyjny prezentujČcy 50 lat
leczenia dzieci z biaųaczkČ limfoblastycznČ w Polsce. To najczħƑciej wystħpujČcy
nowotwór u dzieci, który 50 lat temu
zbieraų Ƒmiertelne Ǐniwo. Tylko 4 procent
chorych dzieci udawaųo siħ uratowađ.
DziƑ wyleczonych zostaje 83 procent pacjentów! To ogromny postħp, który byų
moǏliwy dziħki zaangaǏowaniu polskich
lekarzy, ale takǏe wsparciu z zagranicy,
szczególnie w latach 70-tych i 80-tych.

W Polsce nie byųo leków i w tym wzglħdzie pomoc zagraniczna byųa bezcenna.
Polscy lekarze uczyli siħ w wielu oƑrodkach zagranicznych zarówno metod leczenia jak i tworzenia protokoųów terapeutycznych. To sprawiųo, Ǐe dziƑ wyniki
leczenia polskich dzieci nie odbiegajČ od
tych osiČganych za granicČ.
Patronat honorowy nad spotkaniem onkologów dzieciħcych sprawowali:Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoīman,
Marszaųek Województwa Wielkopolskiego Marek WoǍniak, Prezydent Miasta
Poznania Jacek JaƑkowiak, Rektor naszego Uniwersytetu profesor Andrzej Tykarski oraz Wielkopolska Izba Lekarska.
Helena Czechowska

Wrħczenie honorowego czųonkostwa profesorowi Jerzemu R. Kowalczykowi
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Dzieŷ JakoƑci
24 maja 2018 r. w Centrum Biologii Medycznej odbyųa siħ, po raz pierwszy w historii naszej Uczelni, konferencja szkoleniowa Dzieŷ JakoƑci UMP. Jej organizatorami byli: Dziaų Ksztaųcenia, Katedra i Zakųad Edukacji
Medycznej, Dziaų Promocji i Karier.

Wziħli w niej udziaų nauczyciele akademiccy, doktoranci oraz studenci.
Celem Dnia JakoƑci byųo przybliǏenie
spoųecznoƑci akademickiej idei doskonalenia jakoƑci ksztaųcenia oraz zwrócenie uwagi na wspóųczesne problemy
edukacji medycznej.
W programie Dnia JakoƑci UMP znalazųy
siħ zarówno ciekawe wykųady prowadzone przez zaproszonych specjalistów,
jak i warsztaty tematyczne, pokazujČce
jak skutecznie wykorzystywađ zdobyte
umiejħtnoƑci, systematycznie rozwijađ
kompetencje oraz nieprzerwanie dČǏyđ
do doskonaųoƑci w pracy akademickiej,
dydaktycznej i zawodowej. Punktem
kulminacyjnym konferencji byųa Debata
o JakoƑci. Prowadzili jČ: Prorektor ds. Dydaktyki i Ksztaųcenia Podyplomowego,
profesor Ryszard Marciniak i Kanclerz
doktor Rafaų Staszewski. W Debacie gųos
zabierali nauczyciele akademiccy, doktoranci oraz studenci wraz z publicznoƑciČ,
zastanawiajČc siħ nad wspóųczesnymi
rozwiČzaniami dla poprawy jakoƑci akademickiego ksztaųcenia medycznego.
Wykųad inauguracyjny Dnia JakoƑci
UMP wygųosių goƑđ specjalny z Uniwersytetu Medycznego w Bodzi - dr
n. med. Janusz Janczukowicz, który
przedstawių wųasne doƑwiadczenia dotyczČce profesjonalizmu. Poprowadzių
takǏe jeden z warsztatów dla nauczycieli akademickich oraz studentów.

Warsztaty w Centrum Symulacji Medycznej

Podczas Debaty poruszano wiele problemów. Zastanawiano siħ czy istniejČ
idealne zajħcia, jakie relacje powinny
ųČczyđ wykųadowców ze studentami
i jaki to ma wpųyw na jakoƑđ ksztaųcenia. PodkreƑlano, Ǐe relacja uczeŷ
– mistrz ciČgle jest przez studentów
bardzo ceniona. Omawiano nowe
techniki ksztaųcenia, podkreƑlano koniecznoƑđ docenienia pracy w zespole
oraz koniecznoƑđ kontaktu studentów
z prawdziwymi pacjentami na oddziale
szpitalnym.
Analizowano dlaczego studenci wybierajČ nasz Uniwersytet, podkreƑlajČc wagħ rankingów, chođ to nie jest
oczywiƑcie doskonaųy wskaǍnik jakoƑci
ksztaųcenia. Poruszano wiele innych
tematów a wƑród nich problem Įnansowania dydaktyki. hc

ProwadzČcy Debatħ‚ Kanclerz, dr Rafaų Staszewski

Rektor, prof. Andrzej Tykarski

GoƑđ Dnia JakoƑci dr Janusz Janczukowicz

Uczestnicy Debaty o JakoƑci
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Innowacje w promocji zdrowia
W dniach od 28 maja do 2 czerwca odbyųa siħ szesnasta edycja miħdzynarodowej Summer School in Health
PromoƟon, wspóųorganizowanej przez Wydziaų Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Tym razem naszym gųównym partnerem byų University College z Brugii, który po raz
pierwszy ugoƑcių uczestników letniego kursu. W tegorocznym projekcie udziaų wziħli takǏe goƑcie z Niemiec,
Hiszpanii i Holandii, a spotkanie byųo kontynuacjČ poprzednich edycji Summer School, które odbywaųy siħ
w Poznaniu, Jyväskylä, Braszowie, Esslingen i na Majorce.
Jak co roku tematem przewodnim tegorocznych obrad byųa
promocja zdrowia. Tym razem w sposób szczególny dyskutowano kwesƟe zwiČzane z wykorzystaniem innowacji w promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Sam tytuų Summer School
brzmiaų: InnovaƟons in health promoƟon. Udziaų w projekcie
specjalistów z zakresu wielu dzieŷ nauk o zdrowiu, w tym zdrowia publicznego, Įzjoterapii, pielħgniarstwa, a takǏe socjologii,
edukacji i pracy socjalnej zapewnių wieloaspektowe ujħcie dyskutowanego tematu i unaocznių uczestnikom, Ǐe praca na rzecz
zdrowia publicznego i promocji zdrowia wymaga wspóųpracy
specjalistów z wielu dziedzin. Szczególnie ciekawy byų cykl zajħđ dotyczČcych GamiĮcaƟon of learning in health promoƟon,
który pokazaų, jak w innowacyjny sposób ųČczyđ naukħ i promocjħ zdrowia z zabawČ.
Jak co roku, formuųa letniego kursu obejmowaųa wykųady,
prezentacje studenckie, warsztaty, gry edukacyjne i zajħcia
plenerowe. Miħdzynarodowy i interdyscyplinarny charakter
Summer School zapewnių wykųadowcom i studentom niepowtarzalnČ okazjħ do poszerzenia swojej wiedzy, porównania
sytuacji w róǏnych krajach europejskich i wymiany poglČdów.
Niezwykle waǏnČ i pozytywnie ocenionČ przez studentów
czħƑciČ Summer School byų takǏe program towarzyski, którego celem byųo pogųħbienie integracji miħdzy wykųadowcami
i studentami pochodzČcymi z róǏnych krajów i kultur. Wspólnie
z koleǏankami i kolegami z Belgii, Hiszpanii, Niemiec i Holandii
zwiedzaliƑmy przepiħknČ Brugiħ, a podczas wspólnych warsztatów kulinarnych Sharing is caring mieliƑmy okazjħ gotowađ
narodowe przysmaki dla pozostaųych uczestników letniego
kursu. Dania kuchni polskiej okazaųy siħ bezkonkurencyjne.
Wieczorami mieliƑmy zaƑ okazjħ skosztowađ lokalnych przysmaków w postaci frytek, gofrów, czekoladek i piwa.
Aktualny i potrzebny z perspektywy spoųecznej i medycznej temat, jakim okazaųa siħ problematyka promocji zdrowia wzbudzių duǏe zainteresowanie studentów, czego owocem byųy ciekawe wykųady i dyskusje, co potwierdza kolejny trafny wybór
tematyki Summer School.
Nasze wykųady
W tegorocznej Summer School wziħųo udziaų ponad 30 studentów z piħciu krajów, którzy mogli wysųuchađ wielu ciekawych
wykųadów, przedstawionych przez wykųadowców z Howest
University Applied Sciences z Belgii, University of Balearic Islands z Hiszpanii, Esslingen University of Applied Sciences
z Niemiec, Fontys University of Applied Sciences Tilburg z Holandii oraz Hannover University of Applied Sciences and Arts
z Niemiec. NaszČ Alma Mater reprezentowali dr n. hum. Jan
Domaradzki z Katedry Nauk Spoųecznych i dr n. med. Ewelina

Wierzejska z Pracowni Zdrowia Miħdzynarodowego, którzy
wygųosili wykųad na temat: The use of dietary supplements.
Poza tym w Summer School uczestniczyųo czterech studentów
WNoZ, którzy wygųosili dwa ciekawe referaty i poprowadzili jeden warsztat:
1. Martyna SobiƑ i Julia Staszewska (Įzjoterapia III lic.): Sports
apps in health promoƟon
2. Marika Bawniczek, Zuzanna Nowakowska i Krzysztof Skibiŷski (Įzjoterapia III lic.): Understanding breathing. How? Why?
What for?
Za rok o technologiach medycznych
PodsumowujČc przebieg tegorocznego spotkania, koordynatorzy Summer School wytyczyli plan dziaųaŷ na kolejne lata.
Zadeklarowano i potwierdzono ustalenia dotyczČce organizacji corocznych warsztatów letnich, co pozwala na ich staųe
wpisanie w akademickie kalendarium. Ustalono przy tym, Ǐe
przyszųoroczna Summer School in PromoƟon odbħdzie siħ na
przeųomie maja i czerwca 2019 roku w Tilburgu, w Holandii. Jej
temat roboczy brzmi: New Technologies in Health PromoƟon.
Koordynatorzy Summer School ustalili równieǏ Ǐe kolejnymi
jej organizatorami bħdzie Hannover i Esslingen. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziaųu w kolejnych edycjach
Summer School.
JednoczeƑnie pragniemy wyraziđ naszČ wdziħcznoƑđ Pani Dziekan Wydziaųu Nauk o Zdrowiu, profesor dr hab. Maųgorzacie
Kotwickiej za wsparcie i pomoc ĮnansowČ dla caųego projektu,
bez którego realizacja Summer School nie byųaby moǏliwa. Wyrazy wdziħcznoƑci kierujemy takǏe do Paŷ: kierownik Dziekanatu WNoZ Agnieszki Ciesielskiej, kierownik Dziaųu Wspóųpracy Miħdzynarodowej i Integracji Europejskiej BoǏeny Raduchy
oraz Magdaleny Rolskiej i Anny Augustyniak z Dziaųu Wspóųpracy Miħdzynarodowej.
dr Jan Domaradzki
Koordynator Summer School

Koordynatorzy letniego kursu
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„Polska mówi aaa” w Poznaniu
_wiatowy Dzieŷ Zdrowia Jamy Ustnej to czas, w którym Ƒrodowisko lekarzy dentystów oraz profesjonalistów z innych dziedzin medycyny, pedagogów, takǏe na szczeblu akademickim oraz wųadze administracyjne
i samorzČdowe zachħcane sČ do propagowania stanowiska mówiČcego o integralnoƑci zdrowia ogólnego
ze zdrowiem jamy ustnej.

W Poznaniu na proƑbħ prof. dr hab. n. med. Marzeny Dominiak,
Prezydenta Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, obchody _wiatowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej odbyųy siħ w dniu 21
marca 2018 roku. Koordynatorem w Wielkopolsce zostaųa dr
hab. n. med. Karolina Gerreth z Kliniki Stomatologii Dzieciħcej
Katedry Stomatologii Dzieciħcej Uniwersytetu Medycznego im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Dziaųaniom patronatu
udzielių JM Rektor Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n.
med. Andrzej Tykarski, a honorowego wsparcia Zastħpca Prezydenta Miasta Poznania Jħdrzej Solarski.
Firma Wrigley zorganizowaųa dwa mobilne gabinety stomatologiczne celem przeprowadzenia bezpųatnego badania stanu
zdrowia jamy ustnej. Pierwszy z nich zlokalizowany zostaų w Zespole Szkóų Specjalnych (ZSS) nr 103 gdzie badaniami objħte
zostaųy dzieci, mųodzieǏ i osoby dorosųe z niepeųnosprawnoƑciČ
intelektualnČ i chorobami przewlekųymi zgųaszajČce siħ takǏe
z innych placówek. Drugie stanowisko kliniczne, dedykowane
Centrum Inicjatyw Senioralnych, umieszczono w Poznaŷskim
OƑrodku Specjalistycznych Usųug Medycznych (POSUM), gdzie
na badania zapraszano przede wszystkim najstarszych Poznaniaków, chođ zgųaszaųy siħ takǏe osoby mųodsze.
Nieodpųatne badania stanu zdrowia jamy ustnej wykonywali lekarze z Kliniki Stomatologii Dzieciħcej Katedry Stomatologii Dzieciħcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu wraz ze studentami kierunku lekarsko-dentystycznego nauczanymi w jħzyku polskim i angielskim. Przygotowanych
zostaųo kilka stanowisk, na których studenci z duǏym zapaųem
angaǏowali siħ w edukacjħ prozdrowotnČ przekazujČc informacje
dotyczČce waǏnych dla pacjentów zabiegów higienicznych oraz
zaleceŷ Ǐywieniowych. Przeprowadzali takǏe instruktaǏ higieny
z wykorzystaniem modeli zħbowych oraz szczoteczek elektrycznych i próbek past podarowanych przez Intytut Blend-a-med Oral
B. AktywnoƑđ tČ wsparųa obecnoƑđ mgr lic. hig. dent. Pauliny Radomej przedstawiciela tejǏe Įrmy. Szczególne zainteresowanie
dzieci i mųodzieǏy szkolnej wzbudziųa demonstracja zabiegów mycia zħbów z wykorzystaniem szczoteczek manualnych i elektrycznych. TakǏe inni Ƒwiatowi producenci Ƒrodków do higieny jamy
ustnej (Seysso, Johnson&Johnson oraz Colgate) przekazali próbki
produktów rozdysponowywane osobom po przeprowadzonym
badaniu, ale takǏe wykorzystywane podczas instruktaǏu.
Wszyscy studenci biorČcy udziaų w przedsiħwziħciu w ciČgu caųego dnia z niezwykųČ aktywnoƑciČ i zainteresowaniem towarzyszyli lekarzom, wymieniali siħ na stanowiskach starajČc siħ
zapewniđ ciČgųoƑđ prowadzonych dziaųaŷ, poƑwiħcajČc swój
wolny czas, a przy tym nie zaniedbujČc wųasnych zajħđ dydaktycznych. Dla niektórych z nich byųa to okazja do zapoznania siħ
po raz pierwszy z pacjentem wymagajČcym szczególnej troski.

Studenci biorČcy udziaų w programie proĮlaktcznym

Trzeba podkreƑliđ, Ǐe w takich okolicznoƑciach nasi mųodsi Koledzy i KoleǏanki wykazali siħ duǏČ empaƟČ, nienagannČ postawČ
i ogromnym zaangaǏowaniem. Zainteresowanie budziųy problemy, z którymi przybyųe osoby borykajČ siħ w codziennym Ǐyciu.
Do kampanii z okazji _wiatowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej
w POSUM wųČczyų siħ takǏe, z inicjatywy Wydziaųu Zdrowia Urzħdu Miasta Poznania i przy wspóųpracy Centrum Inicjatyw Senioralnych, zespóų z Pracowni Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny
Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. SpecjaliƑci z dziedziny dietetyki proponowali
seniorom dodatkowo wykonanie oceny masy miħƑniowej wraz
z ocenČ zachowaŷ Ǐywieniowych oraz przekazywali zalecenia
dotyczČce wųaƑciwych nawyków dietetycznych.
Podziħkowania
Chciaųabym bardzo serdecznie podziħkowađ Jego MagniĮcencji
Rektorowi prof. dr hab. Andrzejowi Tykarskiemu za objħcie patronatem prowadzonej kampanii; KoleǏankom z Kliniki Stomatologii
Dzieciħcej UMP ( dr n. med. Renacie _niatale, dr n. med. Anecie
Bax-Adamowicz i lek. dent. Ewie Nitschke) oraz studentom kierunku lekarsko-dentystycznego nauczanym w jħzyku polskim (
Milenie Staroŷ, Kamili Kuplowskiej, Aleksandrze Szymczak, Klaudii
Schubert, Martynie Tomczyk, Karolinie Rek, Joannie Dųugi, Katarzynie Radeckiej i Wiktorii Grabarz, a takǏe studentom z 5 grupy
3 roku, którzy doųČczyli w godzinach popoųudniowych po swoich
zajħciach dydaktycznych) oraz studentom programów anglojħzycznych ( Mustafa Azraq, Aysha Ahmed, Dani Khozmi, Abbas
Hashmi, Memory Herman, Te-hsuan Angela Liu i Yun-Jui Lee) za
prawdziwe zaangaǏowanie w badanie i edukacjħ pacjentów, a takǏe kreatywnoƑđ w prowadzeniu przedsiħwziħcia w placówkach na
terenie Poznania. Wszystkim osobom pomocnym w organizacji
kampanii, w tym Dyrektorom i Pracownikom instytucji, w których
prowadzono dziaųania, a takǏe Nauczycielom i Opiekunom oraz
Urzħdowi Miasta Poznania serdecznie dziħkujħ za wsparcie w organizacji przedsiħwziħcia.
Dr hab. n. med. Karolina Gerreth
Koordynator Wojewódzki Kampanii
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Otwarcie wystawy w Muzeum UMP
2 maja w Muzeum Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego odbyųo siħ uroczyste
otwarcie wystawy pt. „Prof. zw. dr hab. Wiktor Dega – wspomnienie o Ǐyciu i dziele” przygotowanej przez Muzeum UMP we wspóųpracy z Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalem Klinicznym im. W. Degi. Wystawħ objČų honorowym patronatem Jego MagniĮcencja Rektor UMP prof.
dr hab. Andrzej Tykarski.
Otwarcie wystawy zaszczycių swojČ obecnoƑciČ Wiceprezydent Miasta Poznania Jħdrzej Solarski.
Pani Agata GoǍdziewiŷska z Wydziaųu Zdrowia Wielkopolskiego Urzħdu Wojewódzkiego odczytaųa list Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoīmana do organizatorów wystawy.
Jego MagniĮcencjħ Rektora prof. dr. hab. Andrzeja Tykarskiego reprezentowaų Prorektor prof. dr hab. Michaų Musielak.
Obecny byų równieǏ Prorektor prof. dr hab. Michaų Nowicki,
Dziekani - prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko i dr hab. Maųgorzata Kotwicka, dyrektor Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego
Szpitala Klinicznego im. W. Degi – dr Przemysųaw Daroszewski, kierownicy katedr i klinik szpitala, prof. dr hab. Anita
Magowska – kierownik Katedry i Zakųadu Historii i FilozoĮi
Nauk Medycznych, prof. dr hab. ZoĮa Dega-Szafran – córka

Profesora, wraz z rodzinČ, prof. dr hab. Witold Marciniak,
prof. dr hab. Andrzej Pucher, prof. dr hab. Jerzy Garstka,
prof. dr hab. Ewa Florek – przewodniczČca Wydziaųu Lekarskiego PTPN, prezes Okrħgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Artur de Rosier, dyrektor Archiwum
Paŷstwowego Henryk Krystek, dyrektor XV Liceum OgólnoksztaųcČcego im. prof. W. Degi GraǏyna Lach, Joanna Ratajczak – zastħpca dyrektora Departamentu Zdrowia Urzħdu
Marszaųkowskiego.
Otwarcie uƑwietnių poczet sztandarowy XV Liceum OgólnoksztaųcČcego im. prof. W. Degi.
Wystawħ moǏna oglČdađ w siedzibie Muzeum Uniwersytetu Medycznego w Collegium Stomatologicum do 31 grudnia
2018 roku.
A. Poniedziaųek, B. Stasik - Muzeum UMP
P. Nowakowski - Archiwum Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego
Szpitala Klinicznego im. W. Degi UMP

Przemawia prof. dr hab. ZoĮa Dega-Szafran

Zgromadzeni goƑcie
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SKBADAMY PODZI%KOWANIA
wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniųy siħ do powstania wystawy poƑwiħconej Profesorowi Wiktorowi Dedze,
Pani Profesor dr hab. Anicie Magowskiej, kierownikowi Katedry i Zakųadu Historii i FilozoĮi Nauk Medycznych, za wypoǏyczenie Muzeum dokumentów i fotograĮi Profesora,
Panu Doktorowi Przemysųawowi Daroszewskiemu, dyrektorowi Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego
im. W. Degi, za pomoc w organizacji wystawy oraz udostħpnienie zbiorów Archiwum Szpitala,
Panu Mgr. Henrykowi Krystkowi, dyrektorowi Archiwum
Paŷstwowego w Poznaniu, za wypoǏyczenie archiwaliów dotyczČcych Profesora,
Panu Profesorowi dr. hab. Andrzejowi Nowakowskiemu za
wypoǏyczenie na wystawħ narzħdzi chirurgicznych Profesora,
Pani Profesor dr hab. ZoĮi Dedze-Szafran, córce Profesora,
za uǏyczenie Muzeum zdjħđ rodzinnych,
Panu Profesorowi dr. hab. Witoldowi Marciniakowi za wypoǏyczenie na wystawħ pamiČtkowych tablo,
Panu Profesorowi dr. hab. Jackowi Martusiewiczowi i Pani
Magdalenie Orwaldi za oĮarowanie Muzeum pamiČtek po
Profesorze,
Dyrekcji XV Liceum OgólnoksztaųcČcego im. prof. Wiktora
Degi za wypoǏyczenie na wystawħ publikacji Profesora,
Panu Henrykowi Olszewskiemu za udostħpnienie fotograĮi
oraz wiadomoƑci na temat historii Dobrzelina,
Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego za udostħpnienie fotograĮi Szpitala Karola i Marii,
Panu Doktorowi Markowi Rezlerowi za pomoc w identyĮkacji zdjħđ wojskowych,
Pani Doktor Marii Ciesielskiej i Panu Krzysztofowi Królikowskiemu za informacje dotyczČce szpitali warszawskich,
Panu mjr. Gabrielowi Sħdkowskiemu za szczegóųowe informacje na temat szpitalnictwa wojskowego i bitwy nad BzurČ,
Panu Markowi Bukaszykowi, prezesowi ZarzČdu B. Braun
Avitum Poland Sp. z o. o.
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Nominacje profesorskie
Postanowieniem z dnia 22 marca 2018r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadaų tytuų naukowy profesora nauk medycznych z zakresu medycyny
dr hab. Katarzynie Pawlaczyk-Gabriel
Postanowieniem z dnia 9 maja 2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadaų tytuų naukowy profesora nauk farmaceutycznych
dr hab. Przemysųawowi Bukaszowi Mikoųajczakowi
Postanowieniem z dnia 20 czerwca 2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadaų tytuų naukowy profesora nauk
farmaceutycznych
dr hab. Tomaszowi Adamowi GoƑliŷskiemu

Rada Wydziaųu Lekarskiego I nadaųa stopieŷ naukowy
doktora habilitowanego nauk medycznych
w dyscyplinie medycyna otrzymali go:

dr n.med. Justyna GORNOWICZͳPOROWSKA,
Habilitacja na podstawie cyklu publikacji pt.: „BieǏČce koncepcje patogenetyczne i diagnostyczne autoimmunizacyjnych
dermatoz pħcherzowych.”
- stopieŷ naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych
z zakresu stomatologii
dr n.med. Agnieszka PRZYSTAFSKA,
Habilitacja na podstawie monograĮi pt.: „Wzrost zatok szczħkowych u dzieci i mųodzieǏy na podstawie obrazów tomograĮi
komputerowej.”
- stopieŷ naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych
z zakresu medycyny
dr n.med. Dominik DYTFELDOW,
Habilitacja na podstawie cyklu publikacji pt. „Komórki macierzyste jako narzħdzie w medycynie: zastosowanie, róǏnicowanie, charakterystyka na przykųadzie chondrogenezy.”
- stopieŷ naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych
z zakresu medycyny

dr n. med. Piotr Cezary PIOTROWSKI
na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionego osiČgniħcia naukowego cyklu prac nt.: Genetyczne
uwarunkowania tocznia rumieniowatego ukųadowego. Wpųyw
polimorĮzmów wybranych genów na wystħpowanie i obraz
kliniczny tocznia w populacji polskiej.

dr n.med. Anna OLEWICZͳGAWLIK,
Habilitacja na podstawie cyklu publikacji pt.„Ocena surowiczych stħǏeŷ wybranych biaųek o wųaƑciwoƑciach immunomodulacyjnych u pacjentów chorych na twardzinħ ukųadowČ ze
szczególnym uwzglħdnieniem ich roli w patogenezie choroby.”

- stopieŷ naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych
w dyscyplinie biologia medyczna:

- stopnieŷ naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych
z zakresu medycyny

dr n. biol. Piotr SOLARCZYK
na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionego osiČgniħcia naukowego - cyklu prac nt.: OkreƑlenie
zoonotycznego potencjaųu izolatów Giardia duodenalis wystħpujČcych u zwierzČt na podstawie analizy molekularnej

dr n.med. Joanna Maria PAWLAK,
Habilitacja na podstawie cyklu publikacji pt. „Analiza podųoǏa
genetycznego prób samobójczych w zaburzeniach afektywnych
z uwzglħdnieniem szczegóųowej charakterystyki fenotypu.”
- stopieŷ naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych
z zakresu medycyny

Rada Wydziaųu Lekarskiego II nadaųa stopieŷ naukowy
doktora habilitowanego nauk medycznych
otrzymali go:
dr n.med. Katarzyna WRÓBLEWSKAͳSENIUK,
Habilitacja na podstawie cyklu publikacji pt.: „Badania przesiewowe sųuchu jako narzħdzie w diagnostyce niedosųuchu
u noworodków donoszonych i urodzonych przedwczeƑnie.”

dr n.med. Dawid SZPECHT,
Habilitacja na podstawie cyklu publikacji pt.: „Rola czynników
genetycznych w patogenezie krwawieŷ dokomorowych u noworodków urodzonych przedwczeƑnie.”
- stopnieŷ naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych
z zakresu biologii medycznej
dr n. biol. Anna Karolina KOZBOWSKA,
Habilitacja na podstawie cyklu publikacji pt. „Analiza mechani-
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zmów efektorowych komórek NK w eliminacji nowotworowych
komórek macierzystych.”
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Rada Wydziaųu Farmaceutycznego nadaųa stopieŷ naukowy
doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych
otrzymali go:

Rada Wydziaųu Nauk o Zdrowiu nadaųa stopieŷ naukowy
doktora habilitowanego nauk o zdrowiu
otrzymaųa go:
dr ElǏbieta Joanna SKORUPSKA
osiČgniħcie naukowe: „Zastosowanie nowych metod pomiarowych w celu obiektywnej diagnostyki bólu miħƑniowo- powiħziowego”.

dr. n. farm. Jarosųaw PALUSZCZAK
Tytuų osiČgniħcia naukowego: „Ocena znaczenia klinicznego
metylacji antagonistów kanonicznej ƑcieǏki Wnt w nowotworach gųowy i szyi oraz poszukiwanie moǏliwoƑci modulacji
aktywnoƑci szlaku”
dr n. farm. Danuta SZKUTNIK ͳ FIEDLER
Tytuų osiČgniħcia naukowego: „Optymalizacja farmakoterapii
bólu – badania farmakokinetyczno-farmakodynamiczne tramadolu i morĮny”

Nadane stopnie doktorskie opublikujemy w nastħpnym wydaniu Faktów UMP.

Ostatnie poǏegnanie
Jego MagniĮcencja Rektor, Profesor Andrzej Tykarski
z Ǐalem informuje, Ǐe w ostatnim czasie odeszli
z naszej akademickiej spoųecznoƑci

Prof. dr hab.
Wiesław Gołąb

Dr n. farm.
Ilona Mirska

Prof. dr hab.
Krystyna Boczoń

Kierownik Kliniki Chirurgii Urazowej
w latach 1978-1994 Akademii Medycznej
w Poznaniu. Odszedų od nas zasųuǏony
nauczyciel akademicki oraz wychowawca
wielu pokoleŷ lekarzy.

Emerytowany, dųugoletni pracownik
naukowo-dydaktyczny Katedry i Zakųadu
Bakteriologii Farmaceutycznej naszej
Uczelni, w okresie od lipca do grudnia
1996 r. p.o. Kierownika.
Czųowiek niezwykle Ǐyczliwy, oddany pracy
i Ƒrodowisku poznaŷskich mikrobiologów,
naukowiec i znakomity dydaktyk.
Za swojČ pracħ i dziaųalnoƑđ zostaųa
wyróǏniona nagrodami Ministra Zdrowia
oraz JM Rektora Akademii Medycznej im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Emerytowany, dųugoletni pracownik
Katedry i Zakųadu Biologii
i Parazytologii Lekarskiej. Znakomity
naukowiec i dydaktyk. Wychowawca
wielu pokoleŷ studentów.
Za swojČ pracħ i dziaųalnoƑđ zostaųa
odznaczona Zųotym KrzyǏem Zasųugi.
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Dzieŷ Sportu
i Otwarcie Klubu Fitness
45. Dzieŷ Sportu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu, odbyų siħ 17 maja w SWFiS przy ul. Marceliŷskiej. W tym roku
sportowym atrakcjom towarzyszyųo uroczyste otwarcie Klubu Fitness
w obiekcie dawnego Klubu Eskulap.
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